Fellesreglementet – ajourføring etter Tinget 2019
Her følger en oversikt over de Fellesreglement-endringene som ble vedtatt på Forbundstinget 2019
og hvordan disse er ivaretatt i det reviderte reglementet som Forbundsstyret vedtok 6. september.
Sak 7.3 osv. henviser til saksnummeret på Forbundstinget.

Sak 7.3 Komiteinstruksene flyttes til del II
Disse er nå satt inn som nytt kap. 2.1.

Sak 7.4. Hoveddelen av bragdmerkereglene flyttes til del II
Detaljereglene for bragdmerket er satt inn som nytt kap. 2.10, prinsippene er fortsatt i del I.

Sak 7.5 Supplering av bragdmerkedelen i del I
Det er satt inn et nytt 1.2.1.5 med henvisning til de nye bragdmerkereglene i del II.

Sak 7.6 Protestgebyr
Protestgebyret i 1.4.4.2 er økt fra 100 kr til 300 kr.

Sak 7.7 Premierings- og protestregler flyttes til del II
Premieringsdelen fra kap. 1.4 er satt inn som nytt kap. 2.5.4 og protestreglene som kap. 2.5.5.

Sak 7.8 Om når endringsforslag skal behandles
Pkt. 1.5.2 (nå 1.4.2) er endra. Frist for styret om å vedta regelendringer for kommende år er flyttet fra
oktober til november.

Sak 7.9 Oppgavefordeling i Breddeidrettskomiteen (BIK)
Underkomiteene i BIK er endret fra:
- Anlegg, teknologi og infrastruktur
- Arrangementer, reglement og dommere
- Informasjonsformidling
- Ungdom og rekruttering
- Utvikling og opplæring
Og til:
- Anlegg, teknologi og infrastruktur; med fokus på SkytterAdmin
- Arrangement; utvikle NM-arrangementene, utvikle og holde vedlike en arrangementshåndbok, støtte
NM-arrangørene og overordnet ansvar for terminlisten
- Representasjon; internasjonal representasjon som ikke dekkes av TIK, bl.a. Nordisk Trap, feltpistolskyting, PPC 1500 og veteranrepresentasjon
- Ungdom og rekruttering
- Utvikling, opplæring og dommerutdanning
Sak 7.10 Endringer i kretsinstruksen
Kretsinstruksen, dvs. beskrivelsen av kretsens arbeidsoppgaver er endret slik at den mer korrekt
beskriver virkeligheten. Kapittelnummeret blir endra fra 1.3.4 til 1.3.3.
Sak 7.12 Reglementansvaret flyttes fra BIK til Teknisk komite (TK)
En av TKs oppgaver er nå:
- Ha ansvar for utarbeidelse av konkurransereglement. Forbundsstyret er vedtaksmyndighet.
Ullevål, 10. september
Dag Olav Rønning
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